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  עות פו� די ווא�ידי

úøåè÷ä úùøô úøéîà  
ת "שטייט די פרשה ווי אזוי השי, אי די וואכענדיגע סדרה

וואס מע , האט באפויל פאר משה רבינו צו מאכ די קטרת

אי זוהר הקדוש שטייט גאר . ק"האט מקטיר געווע אי ביהמ

  : גרויסע עניני� או סגולות אויפ זאג די פרשה פו קטרת

עס איז נישטא  ):פרשת ויקהל(ùåã÷ä øäåæ אי  עס שטייט

 úùøô"ת ווי דאס זאג "נא� אזא באליבטע זא� פאר השי

úøåè÷ä" , או דאס זאג די פרשה איז א סגולה מבטל צו זיי

אלע שלעכטע זאכ או אלע שטראפ וואס קומע אוי  די 

דער וואס זאגט ערלי� פרשת הקטורת וועט דע� . ל"וועלט רח

  .יענע� טאג, ו"שט געשעדיגט ווער אדער שטארב חטאג ני

 דע� סימ האב מיר : øäåæ ùåã÷äנא� שטייט דארט אי

אי יעדע שטאט וואו מע זאגט ערלי� , אי אונזערע הענט

וועט קיינער נישט שטארב או , פרשת הקטורת מיט כוונה

או די , קיינער וועט נישט געשעדיגט ווער אי יענע� פלא"

קער וועל נישט קענע געוועלטיג אוי  די איד פו יענע� פעל

  .פלא"

אוי  א פלא" וואו מע : øäåæ ùåã÷äאוי� זאגט דער 

ו דיני� או "רוהע ח, "úøåè÷ä úùøô"זאגט נישט יעד טאג 

ו "או די אומות העול� געוועלטיג ח, מענטש ווער נפטר
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áåè ùøåã  

  :כל העובר על הפקודי� מחצית השקל

זאגט א ע "באר מי� חיי� זידער הייליגער 

אז א ) 'קידושי� ד� מ(די גמרא זאגט , הערלי טייטש

מענטש זאל אייביג טראכט� אז זיינע מצוות או� 

ר או� אויב ע, עבירות זענע� העלפט אוי� העלפט

וועט טוה� נא איי� מצוה וועט ער איבער בייג� 

ו "או� אויב ער וועט ח, די וואגשאל לכ� זכות

טוה� א עבירה וועט ער בייג� די וואגשאל לכ� 

אזוי וועט ער זי צוריק האלט� פו� צו טוה� , חובה

א� עבירה אויב ער וועט וויס� אז דור יעדע 

  .מעשה טוט ער איבערוועג� דע  וואגשאהל

כל : אס קע� זיי� דער פשט אי� פסוקד

ו עובר זיי� א "ווע� א מענטש וועט ח העובר

, אוי� די געזעצ� פו� די תורה על הפקודי�, עבירה

זאל ער טראכט� אז די וואגשאל מחצית השקל 

ו "או� אויב ער וועט ח, איז העלפט אוי� העלפט

זינדיג� וועט ער איבערבייג� די וואגשאל לכ� 

דאס איז א עצה אי  אפצוהיט�  או�, ו"חובה ח

  .פו� א זינד



קדמא "איז א " ונתנו"אויפ� ווארט  )טראפ�(די טעמי   : ונתנו איש כופר נפשו

  ".ואזלא

אז עס קומט מרמז זיי� אוי� דע  וואס די גמרא  ל"ז ווילנער גאו�זאגט דער 

כי אתי , וייבחייא האט געזאגט פאר זיי� ו' ר, חייא לדביתהו' אמר רשבת ' זאגט אי� מס

כי היכא , ווע� עס קומט א� ארעמא� טראג אי  א קעג� ברויט, אקדי� לה ריפת עניא

האט זיי�  'אמרה לי. כדי מע� זאל אוי טראג� ברויט פאר דיינע קינדער ,דלקדמי לבני�

חייא ' אמר לה האט ר? ו"דו שעלטסט מיר ח '?מילט ליטת לי, ווייב אי  געפרעגט

עס איז דא א ראד וואס דרייט זי אוי� די , ל הוא שחוזר בעול�גלג, איר געענטפערט

  .קע� צו יעד� אנקומע�'או� ס, וועלט

ווייל אפילו דער , וועגס-קע� מע� ליינע� גראד או� צוריק" ונתנו"דאס ווארט 

  . ו"וואס גיט צדקה קע� אמאל אויסקומע� אז ער זאל דארפ� נעמע� פו� צדקה ח

אז מע� זאל פעדער� צו , "קדמא ואזלא"מרמז מיט� דאס איז די תורה הקדושה 

עס וועט " ואזלא"כדי די צדקה זאל זי פעדער� נא פאר . )זי פעדער�: מ"ד( קדמאדאס איז די , ברענגע� ברויט פאר ארעמעלייט

  ).ואזלא איז טייטש קומע�(ו "קומע� די ארעמקייט אוי� די קינדער ח

í¾þõí þ½îôí¾þõí þ½îôí¾þõí þ½îôí¾þõí þ½îô  

הראה לו כמי� מטבע של אש ומשקלה מחצית  י אי� נאמע� פו� מדרש"זאגט רש  :ודי�זה יתנו כל העובר על הפק

  .השקל ואמר לו כזה יתנו

אז דע  צוגליי פו� מחצית  )ט"הבעל ק"עשוואס זיי� יארצייט געפאלט די קומענדיגע ווא ( ע"אלימל� זי' הייליגער רבי רזאגט דער 

עס קע� ווארעמע� או� עס קע� , פונקט ווי פייער האט אי� זי צוויי כוחותאז , צו פייער קע� מע� טייטשע�) געלט(השקל 

, אזוי איז אוי מיט געלט. אדער מע� שטייט צו נאענט דערצו, ו אויב מע� באניצט זי נישט דערמיט געהעריג"פארברענע� ח

נוצט עס נישט אוי� די אבער אויב מע� , אויב מע� טוט דערמיט מצוות או� מעשי  טובי  ווארעמט עס דע  מענטש

  .ו"� מענטש ח'געהעריגע געברויכ� שאדט עס פאר

*  

  :העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט

דער עושר זאל נישט מיינע� אז העשיר לא ירבה : האט געטייטשט אזוי ע"ל פרעמישלאנער זי'רבי מאיר ער הייליגערד

  .ט האלט� אז ער האט צו ווייניג געגעב�או� דער ארעמא� זאל ניש והדל לא ימעיט, געגעב�" צופיל"ער האט 

  .אוי  זיי

ווייל עס שטייט אי פסוק 

אז די ', לפני ה" ãéîú"קטורת 

פרשת קטורת שטייט שטענדיג 

ת או איז נענטער פו "פאר השי

 אלע תפלות ובקשות וואס איד

דאס איז טייער , ת"בעט צו השי

ת מער פו "או באליבט פאר השי

או . אלע עבודות אוי  די וועלט

כאטש תפלה איז דא� חשובער 

איז אבער דאס , פו אלע מצוות

ורת נא� מער זאג פרשת הקט

  .פאר הייליג באשעפער, חשובער
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õ î® è−í¼õ ¬¾−ò ññ×ë ö¼ò¼ïêñè¼ þ¼ð ö¼îî¼è ï−ê ½¼ ½êîî ö−−¬¾þ , þ¼ð ö¼îî¼è µ−ñšþ−îî ï−ê ½¼ ½êîî

ê¬ì ,ê ñ¼îõë í¾¼ô −ð ½êîî öîêö¼îî¼è ï−.  

−ëþ ¼è−ñ−−í ¼þ¼ïòîê’ µ−ï öîê öþ¼ñš öñêï þ−ô ïê µêï ¼×−ñþ¼õ¼è ê ï−ê ½êð ïê ¬òþ¼ñ¼è ïòîê öëêí ½

ó−ò−ëô ö¼ò¼ï þ−ô ïê öð¼þò−−ê öñ¼îî ,³îþîð ¼ò¼− öîõ ³îþ−ë¼ −ð î® ö−−¬¾þêõ þ−ô öîê ö½−−îî þ−ô , ½ì öîê
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þîë−® öþêõ ¬ð¼þ¼è ¬êí þ¼ ½êîî ,šþõí ñ¼ ó−ðôî¼í ó−ò−ò¼ë ¬êí¼è ¬êí þ¼ ½êîî ö½¼îô¾ −ð −−ë −−½ ,

 ¬−ôþîðí ³îòî−½ò −ð þ¼ë−ê ö¼îî¼è öð ¬êí þ¼ ö¼ô¼îî ¬−ô ó−š−ð®î ó−òîêè −ð , ñêô ¼þ¼þ¼ô ½êð þ¼ ¬êí
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ö×êï ¼¬îè ¬¾−ò þ¼−−ï î® ê−ëô îõî½ ½êîî −ñ−ñõ öîî¼.  ñêôî® öîê öè−ðò−ï öñ−îî ½êîî íþ−ë¼ −ñ¼ë −ð ñ−−îî

³îþ−ë¼ ¬−ô öð−ê ¼þ¼ðòê öþ−õþêõ µêò −−ï öñ−îî ,ó−š−ð® ¼è−ðþ¼−þõ −ð ¹−îê öõîþþêõ µ−ï −−ï ö¼î¬ , öîê
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¼¾þí ëêìê þ¼ë−ê , ¬êí ëêìê ½êîî öîõ ó−ô¾ ³êþ− ñ¬½¬òï−î¬ ö¼® ê ¬êí¼è ö¼îî  ö¬ñêîî þ−ô ö¼îî
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þëðôí þîð ó¼òîõ ,ò ö−ê þ¼ðê ¾ôîì ö−ê ö¼òþ¼ñ þ−ô ½êîî ½¼ñê öîê"µ , −îî ½−îê öí¼ï ½êîî ó−ò−ò¼ þ¼ë−ê

³îþ−ë¼ ,ó−¬ë¾ ¼è−ñ−−í −ð −−ë ,ð þ¼ðþëðôí þî ,³îþîð ¼è−ðþ¼¬¼õ¾ −ð ,½ìòõî −òõì,\µñôí íôñ¾î ðîð , öîê

þ¼¬−−îî −îïê ,ñ×¾ þ¼ïòîê ¬−ô ¬¾−ò ññ×ë ö¼−−¬¾þêõ þ−ô ½êîî ó−ò−ò¼ ¼þ¼×¼í ö¼ò¼ï.  
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 ïâéãðòîå÷ùò" ÷ìä÷éå ,ïåô èééöøàé éã æéà  

äøä"÷åöæ ÷ñðòæéìî êìîéìà éáø ÷"ì  
ë øèôð"î÷ú øãà à"ôì æ"÷  

ø éáøä ùåã÷ä áøä ' ÷ñðòæéìî êìîéìàגעפאלט די יארצייט פו , א אדר"כ, ויקהלק "עשווא�  די קומענדיגע
åðéìò ïâé åúåëæ, ס הקדוש "בעמח"êìîéìà íòåð."  

é÷ìà ùåã÷ä שאמר בש� ) ע"ק מראפשי" זי"הרה(ל "שמעתי ממורי ז"ק "וזל) כי תבא' פר( éøáã íééçק "עס שטייט אי ספה
îãà"î å' êìîéìà לעשות תשובה עד עבירה ראשונהל ש"זצ �קינד(" צרי אזוי ווי  )ביז די ערשטע עבירה וואס מע האט געטוה אלס קליי

אוי  דע� וואס ער האט , אלימל� אז ער האט תשובה געטוה או פארברענט זיי האנט'  ר'עס ווערט דערציילט אויפ רבי

  ).מסעי' ק מאור ושמש פ"ז מובא בספה"וכעי(א� געווע א קליי קינד געקלאפט מיט די האנט אוי  זיי מוטער ווע ער איז נ

אלע צדיקי� תלמידי , שע קרייז אוי  די וועלט'איז שטארק אנגענומע ביי אלע חסידי íòåð êìîéìàק "דער ספה

  .ע האב געלערנט נוע� אלימל�"ט זי"הבעש

ו רמזי� וואס מע קע דאס נישט משיג זיי נאר צדיקי� האב געזאגט אז דער גאנצער ספר איז פול מיט סודות א

האט ער דארט געהאט גילו אליהו , אינמיט דע� ספר* עס איז מקובל אז ביי יעד פלא" וואו עס איז דא א , גרויסע צדיקי�

  .ט"זל

קיי  ע האט געזאגט אז דער ספר נוע� אלימל� האט פשטי� או רמזי� א"זי éæééà'ì áåìà÷'øò÷' דער הייליגער ר

  . או יעדער מענטש איז זוכה דאס צו פארשטיי לויט זיי מדריגה, שיעור

ë"÷ä åðéáø ïøî ÷ ' ìàåé éøáã ìòáéæ"ò מוצאי שב �געפירט יעדע ווא �די "האט זי �נוע� אלימל ק צו לערנע

  .פרשה פו די קומענדיגע ווא�

סעיפי� פו הנהגות טובות אי עבודת  17וואס האט " ÷ìéèòö ïè"ע האט געמאכט א "אלימל� זי' דער הייליגער רבי ר

עס זענע געווע צדיקי� וואס האב טאג טעגלי� דורכגעלערנט דע� צעטיל קט איידער זיי האב אנגעהויב זייער , הש�

  .סדר היו�

יעד טאג אלימל� האט מתק געווע אז מע זאל דאס זאג ' דיגע תפלה וואס דער רבי ר'אוי� איז באקאנט די מורא

  .ת אז ער זאל אננעמע די תפילות"וואס איז פול מיט השתפכות הנפש או תחינות או בקשות צו השי, פאר דאווענע

או יעדעס יאר פאר טויזענטער איד זי� משתטח  ,÷"ë"î÷ú øãà à"ôì æאלימל� איז נסתלק געוואר ' דער רבי ר

 רפואות ישועות ונחמות פאר אלע אידישע קינדער'עלזיי אוי  זיי הייליג ציו או טוע אויספו.  

ïîà ìàøùé ìë ìòå åðéìò ïâé åúåëæ  

  

ê−š−ð®ð êñîñ−í  


